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«Το σπίτι των παιδιών» είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά δημοτικού. Επεξεργάζεται θέματα 
που συνδέονται με την παιδική επιθετικότητα και την πρόληψή της. Το υλικό βασίζεται στη 
βιωματική προσέγγιση και χρησιμοποιεί δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης, κατάλληλες για τα 
παιδιά αυτής της ηλικίας.  
 
Προσπαθεί να προσφέρει ένα φανταστικό πλαίσιο «Το σπίτι των παιδιών», στο οποίο τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας να επεξεργαστούν θέματα της 
καθημερινότητάς τους.   
 
«Το σπίτι των παιδιών» είναι ο κόσμος των παιδιών, εκεί όπου τα ίδια τα παιδιά είναι ελεύθερα να 
εκφραστούν, χωρίς την κριτική των ενηλίκων. Παράλληλα «Το σπίτι των παιδιών» μπορεί να είναι 
και το σχολείο τους, εκεί που συναντιούνται μεταξύ τους, επικοινωνούν, παίζουν, καβγαδίζουν και 
κάποιες φορές πληγώνουν το ένα το άλλο.  
 
Τα θέματα παρουσιάζουν μια ακολουθία, έτσι ώστε αρχικά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη 
διαδικασία και το πνεύμα του προγράμματος. Στη συνέχεια προχωρούν, συζητώντας για την 
επικοινωνία και τη συναισθηματική εκπαίδευση και από εκεί στην παιδική επιθετικότητα και τις 
εκφράσεις της στο σχολείο. Το πρόγραμμα κλείνει με τα δικαιώματα των παιδιών και τον 
αποχαιρετισμό της ομάδας.  
 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται 13 ενότητες, που 
αναπτύσσονται σε  
13 δίωρες συναντήσεις: 
 
 
Ενότητα 1: Γνωριζόμαστε με την ομάδα -
Συμφωνούμε για τους όρους του παιχνιδιού 

Ενότητα 2: Κατασκευάζοντας το σπίτι των 
παιδιών 

Ενότητα 3: Φτιάχνοντας ένα σχολείο χωρίς 
επιθετικότητα 

Ενότητα 4: Αναγνωρίζοντας & εκφράζοντας 
συναισθήματα: Το χαλί των συναισθημάτων  

Ενότητα 5: Εκφράζοντας το θυμό και  
τη τσατίλα μας 

Ενότητα 6: Λέξεις που πληγώνουν 

Ενότητα 7: Φοβάμαι και δεν είναι ντροπή,  
όλοι φοβόμαστε 

Ενότητα 8: Επικοινωνία: «Ακούει κανείς;» 

Ενότητα 9: Η επίσκεψη των ξένων 

Ενότητα 10: Επιλύνοντας τις διαφορές με τους 
άλλους – Αποφεύγοντας τις συγκρούσεις 
Ενότητα 11: Πράγματα που ζητούν από  
εμένα οι άλλοι και μ’ ενοχλούν 
Ενότητα 12: Τα δικαιώματά των παιδιών 
Ενότητα 13: Αποχαιρετώντας την ομάδα, 
αξιολογώντας το πρόγραμμα 
 

 
 

Το υλικό έχει τη δυνατότητα προσαρμογής 
ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της 
ομάδας, αλλά και τις ανάγκες και την εμπειρία του 
εκπαιδευτικού.  
 
Είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός που θα το 
εφαρμόσει να έχει εκπαιδευτεί σχετικά και να 
έχει σταθερή εποπτεία, καθώς κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος διακινούνται συναισθήματα στα 
παιδιά, αλλά και στον ίδιο. 
 
«Το σπίτι των παιδιών» δεν υπόσχεται να 
εξαφανίσει την επιθετικότητα, ο στόχος είναι να 
βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τις 
αντιλήψεις τους για την επιθετικότητα, να βρουν 
άλλους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων 
τους, να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση των 
παιδιών για τα συναισθήματα των άλλων και να 
εμπνεύσει μιαν ατμόσφαιρα ομαδικότητας και 
ενδιαφέροντος.   
 



Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται  

για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος  

«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ», μπορούν να  

επικοινωνήσουν με το Κέντρο Πρόληψης «ΠΥΞΙΔΑ» 
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